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 Assim como os Grupos 2, 8 e Estam-
paria, o G10 também aceitou conceder 
o reajuste salarial de 8%, sendo 5,39% 
de reposição da infl ação (calculada pelo 
INPC da data-base da categoria) e mais 
2,5% de aumento real, em duas vezes: 
7% retroativo à data-base da categoria, 
em 1º de setembro, e mais 1% em março 
do ano que vem. 

O aditamento à Convenção Coletiva 
de Trabalho foi assinado na manhã do 
último dia 30, na FIESP.

Segundo a Subseção do Dieese da 
FEM, há 35 mil metalúrgicos nas em-
presas do G10 na base da Federação no 

CONFIRA NESTA EDIÇÃO 
O CADERNO ESPECIAL DE 
RETROSPECTIVA 2012! 

O Sindicato dos Metalúrgicos de Salto informa 
a todos que estará fechado, em recesso de fi nal 
de ano, no período de 24 de dezembro de 2012 
a 14 de janeiro de 2013, retornando no dia 15, 
terça-feira, em horário normal.

AVISO - FÉRIAS COLETIVAS DO SINDICATO: 

Estado, e a CCT contemplará cerca de 
15% dos trabalhadores destes setores.

 Fazendo uma avaliação deste ano, 
o presidente da FEM-CUT/SP, Valmir 
Marques, (Biro Biro) reforçou que a 
Campanha foi vitoriosa e divulgou um 
balanço preliminar da Federação, que 
mostra que cerca de 95% (190 mil) dos 
metalúrgicos em Campanha Salarial na 
base da FEM foram benefi ciados com 
o aumento de 8%, realizado por meio 
de acordos por empresas e com os adi-
tamentos às Convenções Coletivas de 
Trabalho (Grupos 2, 8, 10, Estamparia 
e Fundição).
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EXPEDIENTE

ANIVERSARIANTES:

Adriana Inácio da 
Silva Ferreira 03/01 

Magailda Silva Pereira 29/12 

Rosemilda da Silva 
Pereira 22/12 

Rido Saldanha Neto 09/01 

Valter Luiz 13/01 

DIRETORES MARCARAM PRESENÇA EM SEMINÁRIO 
DAS MULHERES E ENCONTRO DA JUVENTUDE

SEMINÁRIO
As diretoras Rosemilda da Silva 

Pereira e Magailda Silva Pereira esti-
veram presentes no Seminário do Co-
letivo de Mulheres da FEM-CUT/SP, 
realizado no dia 27 de novembro, em 
Itanhaém. 

O objetivo do encontro foi reunir 
as representantes dos sindicatos fi lia-
dos para a avaliação das atividades de 
2012, bem como para dar início ao pla-
nejamento de 2013. Além disso, pelo 
fato de novembro ser o mês no qual 
se comemora a Consciência Negra, o 
Seminário contou com uma apresenta-
ção feita pela Secretária de Combate ao 
Racismo da CUT/SP, Rosana Apareci-
da da Silva, sobre os desafi os da Lei 
de Cotas e a importância da valoriza-
ção da mulher negra na sociedade, no 
mercado de trabalho e no movimento 
sindical.

Na ocasião, a Licença Maternidade 
de 180 dias também foi lembrada como 
uma das maiores conquistas desse ano, 
assim como foi ressaltada a necessi-da-
de de avanços cada vez maiores daqui 

para frente, como por exemplo, a garan-
tia e não apenas a recomendação dessa 
Licença, e o aumento da participação 
da mulher nas empresas do ramo.

Além das diretoras do StimSalto, 
representantes das cidades de Itu, So-
rocaba e ABC também marcaram pre-
sença na reunião.

ENCONTRO DA JUVENTUDE
 O 3º Encontro da Juventude Me-

talúrgica da FEM-CUT/SP foi outro 
evento prestigiado pelos diretores Fla-
vio Dionísio Alves Ribeiro e Wellington 
Jones P. Barbosa.

A reunião aconteceu em São Ber-
nardo do Campo e teve o tema “Juven-
tude e Redes Sociais”. Por isso, vários 
profi ssionais da área de comunicação 
marcaram presença, abordando assuntos 
pertinentes ao tema. Foram eles: a blo-
gueira Maria Frô, o educador Henrique 
Reis, do Observatório Social da CUT, e 
o economista da Subseção do Dieese da 
FEM-CUT/SP, André Cardoso.

Agora, o objetivo dos jovens meta-
lúrgicos cutistas é colocar em prática 
todo o conteúdo discutido, como por 

exemplo, aumentar o acesso e divulga-
ção de redes sociais parceiras da CUT e 
dos movimentos sociais, e criar um es-
paço do grupo no facebook.

Pesquisa: Falando-se em jovens, a Subseção do Dieese na                                      
FEM-CUT/SP também divulgou recentemente um estudo inédito, que revela 
que 55,7% dos metalúrgicos na base da Federação no Estado de São Paulo 
(250 mil) são jovens com até 35 anos. No Brasil, eles representam 61,2% do 
ramo, e a grande maioria encontra-se nos setores aeroespacial (69,4%), ele-
troeletrônico (65,4%), outros materiais/transportes (65,3%), naval (61,7%), 
máquinas e equipamentos (57,2%), siderurgia/metalurgia básica (56,2%) e 
automotivo (50,1%), que são os que mais os empregam dentro do Estado. O 
estudo constatou ainda, que 22,5% desses jovens são mulheres; 62,8% têm 
ensino médio completo e 11,2% possuem o superior completo; 19,4% dos 
jovens negros são homens e 14,7%, mulheres. 

Fotos: Divulgação
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STIMSALTO NEGOCIOU ACORDOS DE PLR QUE 
INJETARAM R$ 4,5 MILHÕES NA ECONOMIA LOCAL

Aproximadamente 30 acordos de 
PLR (Participação nos Lucros e Resul-
tados) foram negociados pelo Sindica-
to dos Metalúrgicos de Salto neste ano, 
representando a injeção de cerca de    
R$ 4,5 milhões na economia e benefi-

ciando em torno de 2 mil trabalhadores 
do setor. 

A 1ª parcela dos PLR´s já garantiu 
cerca de 2 milhões de reais e contribuiu 
para o aquecimento de setores como o 
de comércio e serviços, além de favore-

cer a geração de empregos e de renda, 
e de impactar positivamente para o de-
senvolvimento da economia local, por 
intermédio do aumento do consumo. 

A expectativa para o ano de 2013, 
com as medidas de incentivo do go-

verno para o setor metalúrgico, como a 
redução do IPI e a desoneração da fo-
lha de pagamento, por exemplo, é que 
este valor aumente devido ao período 
de retomada de crescimento industrial 
do país.

NOVA TURMA DE ALUNOS CONCLUI CURSO DE INFORMÁTICA
Mais uma turma de alunos concluiu 

recentemente o Curso de Informática, 
oferecido gratuitamente pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos. 

O grupo, formado por cerca de 30 
pessoas, foi o terceiro deste ano a finali-
zar tal etapa e receber os certificados de 
Formação, entregues no último dia 11 
de dezembro.

A solenidade aconteceu na sede do 
StimSalto e contou com a presença do 
professor Marquinhos e dos diretores 
Rido Saldanha Neto, Rosemilda da Sil-
va Pereira, Alexandro Garcia Ribeiro e 
Valter Luiz, que prestigiaram a festa e 
parabenizaram os formandos. “Costu-
mo dizer que sou abençoado, pois eles 
começam o curso desempregados e logo 
arrumam um emprego. Então, só temos 
que agradecer a Deus e ao Sindicato, por 
nos proporcionar esse aperfeiçoamento 
e despertar o gosto e as habilidades dos 
estudantes nessa área”, disse o professor 
Marquinhos, responsável pelo curso. 

 
INSCRIÇÕES EM JANEIRO: No mês de 

janeiro o StimSalto formará novas tur-
mas para os Cursos de Informática. Os 

sócios interessados devem se dirigir 
à sede do Sindicato, entre os dias 15 e 
17 de janeiro, com RG e carteirinha. Já 
as vagas remanescentes estarão abertas 
para a população no dia 18. Nesse caso, 
as pessoas interessadas também devem 
ir até o Sindicato, munidas de RG e car-
teira de trabalho (se estiver emprega-
da). Os cursos oferecidos são: Noções 
Básicas de Informática - destinado às 
pessoas que ainda não possuem ne-
nhum conhecimento na área, com aulas 
às sextas-feiras, em vários horários; e 
Formação - voltado àqueles que dese-
jam ampliar os conhecimentos que já 
possuem em Informática, utilizando-os 
principalmente no local de trabalho, 

com aulas de segunda à quinta-feira, 
nos seguintes horários: das 9h30min 
às 11h10min para pessoas a partir de 
14 anos; das 14h às 15h30min para 

adolescentes entre 12 e 15 anos; das 
16h20min às 18h para alunos acima dos 
16 anos, e das 18h às 19h30min para os 
que trabalham no período diurno.

PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIA NACIONAL JÁ TRAZ BONS RESULTADOS
 O diretor e responsável pela Secre-

taria de Inclusão Social do Sindicato, 
Valter Luiz, novamente marcou pre-
sença na Conferência Nacional dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência, or-
ganizada e coordenada pelo Conselho 
Nacional dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência (Conade).

O evento, que chegou a sua terceira 
edição, aconteceu entre os dias 03 e 06 
de dezembro, em Brasília, e teve o tema 
“Um olhar através da Convenção sobre 
os direitos da pessoa com deficiência da 
ONU: novas perspectivas e desafios”. 

Durante o mesmo, a presidente Dil-
ma Rousseff falou sobre as necessida-
des e as ações do Brasil para ser um 

país mais igualitário e inclusivo. “As 
pessoas com deficiência têm um ex-
traordinário potencial,. Então, precisa-
mos nos preparar para oferecer opor-
tunidades iguais para todos os nossos 
cidadãos. Por isso, estamos engajados 
em mudanças nos paradigmas da nos-
sa sociedade, em relação às pessoas 
com deficiência, e também na oferta de 
ações de políticas de instrumentos para 
reduzir os obstáculos que excluem ou 
limitam o convívio e a ascensão social 
desses cidadãos”.

Ao participar de eventos como esse, 
novamente o StimSalto demonstra sua 
preocupação social, voltada à inclusão 
de todos, seja dentro ou fora do local 

de trabalho. “E 
a cada local que 
vamos, nós le-
vamos o nome 
do Sindicato e 
temos resulta-
dos positivos. 
Com nossa par-
ticipação nessa 
Conferência , 
por exemplo, 
já estamos co-
lhendo bons 
frutos, que nos 
possibilitarão 
garantir direitos 
e oportunidades aos nossos cidadãos, 

já que esse é nosso maior objetivo”, 
disse Valter. 
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Agradecemos a todos os companheiros que estiveram conosco em 2012, 
nos acompanhando nos momentos de desafi os e principalmente de 

conquistas, e mostrando união em busca da garantia de 
                                 direitos e dignidade no trabalho. 

Durante este ano cada um de nós, diretores, funcionários, sócios, amigos 
e trabalhadores, contribuiu para que nossa história sindical fosse escrita, 
e juntos conquistássemos muitas realizações e conquistas, as quais serão 

ainda maiores no ano que se aproxima. 

Com esse espírito de luta, desejamos a todos um Feliz Natal e um Ano Novo 
cheio de paz, saúde e amor.


